
 

 

 University of Groningen

Generalized entropies in dynamical systems
Verbitskiy, Evgeny Alexandrovich

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2000

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Verbitskiy, E. A. (2000). Generalized entropies in dynamical systems. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/8864f0c5-7845-4f2c-9b3d-df35d1c4af60


Samenvatting

Onderzoekers in verschillende gebieden, zoals biologie, scheikunde, natuurkunde

of economie, lopen vaak tegen een soortgelijk probleem aan: het extraheren van

informatie en trekken van conclusies uit de dynamica van complexe systemen, aan

de hand van �e�en of meerdere realisaties van zo'n systeem. Een van de typische

vragen die met betrekking tot dit probleem opkomen, is of schijnbaar chaotische

tijdreeksen inderdaad chaotisch zijn, en zo ja, hoe chaotisch ze zijn. Een tradi-

tionele methode, gebaseerd op het werk van C. Shannon in de informatietheorie,

is het toekennen van een bepaald getal, de entropie, aan de gegevensbron. Het

begrip entropie is in de zestiger jaren in de context van dynamische systemen uit-

gewerkt door A.N. Kolmogorov en Ya.G. Sinai. De zogenaamde maat-theoretische

entropie speelt sindsdien een belangrijke rol in de beschrijving van dynamische sys-

temen, beschouwd vanuit het standpunt van de waarschijnlijkheidsrekening. Het

is ook duidelijk dat, ondanks een brede concensus dat entropie �e�en van de belang-

rijkste karakteristieken van een dynamisch systeem is, voor veel toepassingen het

beschrijven van een complex systeem door slechts �e�en getal niet toereikend kan

zijn.

In de zeventiger jaren introduceerde A. R�enyi een oneindig aantal entropie-

karakteristieken, die de Shannon-entropie generaliseerden. Deze karakteristieken,

nu bekend als R�enyi-entropie�en, werden algemeen geaccepteerd in de informatie-

theorie, waarschijnlijkheidsrekening en mathematische statistiek. Het belangrijk-

ste idee van R�enyi was dat de gewone Shannon-entropie verkregen wordt als een

zeker gemiddelde, en dat door verschillende methodes van middelen te gebruiken

we, in principe, nieuwe types entropie kunnen krijgen. De vraag is nu natuurlijk

wat de zinvolle methodes van middelen zijn. R�enyi heeft dit probleem op een

elegante manier opgelost. Hij ontwierp een axiomatische benadering van entro-

pie. Een klein aantal bruikbare eigenschappen van de Shannon-entropie vormde

de basis van R�enyi's axioma's. Een opmerkelijk resultaat van R�enyi is dat er een

unieke �e�en-parameter familie van gegeneraliseerde entropie�en bestaat, die aan deze

axioma's voldoen.

De R�enyi-entropie�en zijn ingevoerd in dynamische systemen door H.G.E. Hent-

schel en I. Procaccia in 1983. Zij betoogden dat de R�enyi-entropie�en nieuwe in-

formatie over dynamische systemen zouden geven, en in het bijzonder, dat zij

bruikbaar zouden zijn in multifractale analyse. Ongeveer rond dezelfde tijd, en

met een soortgelijke motivatie, stelde F. Takens een andere familie van gegene-
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raliseerde entropie�en voor. Zijn aanpak was gemotiveerd door de zogenaamde

Reconstructiestelling, die zegt dat, onder milde voorwaarden, bepaalde aspecten

van een dynamisch systeem, zoals dimensie en entropie, teruggevonden kunnen

worden uit �e�en voldoend lange tijdreeks. Deze familie van gegeneraliseerde entro-

pie�en voorgesteld door F. Takens is het hoofdonderwerp van dit proefschrift.

We moeten hier opmerken dat de idee�en van R�enyi om verschillende manieren

van middelen te gebruiken niet alleen op entropie�en werden toegepast, maar ook

op dimensies. Op het moment dat het onderzoek, gepresenteerd in dit proefschrift,

begon, was de theorie van gegeneraliseerde dimensies veel verder ontwikkeld dan de

corresponderende theorie van entropie�en. E�en van de hoofddoelstellingen van het

onderzoek was om de theorie van gegeneraliseerde entropie�en op een vergelijkbaar

niveau te krijgen. Het hele proefschrift door vergelijken we analoge resultaten voor

dimensies en entropie�en. Uit deze vergelijkingen blijkt dat de corresponderende re-

sultaten geldig zijn voor een grotere klasse van dynamische systemen dan die voor

dimensies. Bijvoorbeeld, de multifractale formalismen voor lokale entropie�en zijn

geldig voor hyperbolische di�eomor�smen op vari�eteiten van willekeurige dimen-

sie, terwijl het corresponderende multifractale formalisme voor lokale dimensies

slechts is bewezen voor hyperbolische systemen in dimensie 1 en 2. Hoogstwaar-

schijnlijk is het multifractale formalisme voor lokale dimensies niet geldig voor alle

hyperbolische systemen in dimensie 3 en hoger. Dit rechtvaardigt de bewering dat

de theorie van entropie�en in zekere zin natuurlijker is dan de corresponderende

theorie voor dimensies.

De opbouw van dit proefschrift is als volgt. In de inleiding geven we een over-

zicht van de basisconcepten van dynamische systemen, zoals attractoren, hyperbo-

liciteit en natuurlijke (SRB) maten. We geven de�nities van lokale (puntsgewijze)

dimensies en entropie�en, en families van gegeneraliseerde dimensies en entropie�en,

die globale karakteristieken zijn. Het fundamentele verband tussen de lokale en

globale dimensies of entropie�en staat bekend als het multifractale formalisme. We

halen resultaten aan over het multifractale formalisme voor dimensies, en vergelij-

ken deze met de analoge resultaten (bewezen in dit proefschrift) voor entropie�en.

Een van de belangrijkste resultaten (hoofdstuk 5) impliceert de geldigheid van

het multifractale formalisme voor lokale entropie�en voor expansieve homeomor�s-

men die de speci�catie-eigenschap hebben. Deze klasse van transformaties wordt

minder vaak gebruikt dan, bijvoorbeeld, de klasse van hyperbolische dynamische

systemen. Er zijn zekere overeenkomsten, maar ook essenti�ele verschillen, tussen

deze klassen van dynamische systemen. Het laatste deel van de inleiding is gewijd

aan een vergelijking tussen deze klassen.

In het tweede hoofdstuk bewijzen we de basiseigenschappen van de familie van

gegeneraliseerde entropie�en van F. Takens, zoals monotoniciteit en continu��teit.

We geven ook expliciete uitdrukkingen voor de gegeneraliseerde entropie�en van

symbolische dynamische systemen in het geval van Bernoulli{ en Gibbsmaten.

Mogelijke singulariteiten in de familie van gegeneraliseerde entropie�en|de zoge-

naamde faseovergangen|worden gedemonstreerd met twee voorbeelden van niet-

uniforme hyperbolische intervalafbeeldingen.

Hoofdstukken 3 en 4 zijn gewijd aan R�enyi-entropie�en van maatbehoudende



dynamische systemen. In hoofdstuk 3 wordt aangetoond dat voor ergodische dy-

namische systemen met positieve maat-theoretische entropie, de R�enyi-entropie

van orde q hetzij oneindig, hetzij gelijk is aan de maat-theoretische entropie, wan-

neer q kleiner, respectievelijk groter is dan 1.

Hieruit volgt dat de R�enyi-entropie�en, in hun rol als maat-theoretische invari-

anten van een dynamisch systeem, geen nieuwe informatie geven voor ergodische

systemen met positieve entropie. In het vierde hoofdstuk laten we aannames over

ergodiciteit en het positief zijn van de maat-theoretische entropie vallen. Dit leidt

tot een iets ander resultaat: voor q < 1 zijn de R�enyi-entropie�en nog steeds on-

eindig, maar voor q > 1 zijn ze gelijk aan het essenti�ele in�mum van de maat-

theoretische entropie�en, genomen over alle ergodische maten die de decompositie

in ergodische componenten vormen. Dat laatste kan strikt kleiner zijn dan de

maat-theoretische entropie zelf. Het is verrassend dat de entropie-achtige invari-

ant van een dynamisch systeem ergodiciteit kan detecteren. In het niet-ergodische

geval is de situatie dus enigszins anders. Echter, we kunnen zeggen dat de R�enyi-

entropie�en nauwelijks nieuwe informatie geven. We moeten hier opmerken dat

Hentschel en Procaccia een gelijksoortige de�nitie van R�enyi-entropie�en gebruik-

ten, maar hun implementatie is equivalent met de entropie�en zoals voorgesteld

door F. Takens.

In het algemeen zou men verwachten dat het multifractale formalisme voor

lokale entropie�en geldig is zonder sterke voorwaarden op de onderliggende dyna-

mica en de invariante maat. In het vijfde hoofdstuk laten we zien dat onder zeer

milde voorwaarden op de invariante maat, de Legendre-getransformeerde van de

gegeneraliseerde entropie een bovengrens geeft van het multifractale spectrum van

lokale entropie�en.

In het zesde hoofdstuk beschouwen we de meest algemene situatie waarin de

geldigheid van het multifractale formalisme voor lokale entropie�en is bewezen.

We bewijzen het namelijk voor expansieve homeomor�smen met de speci�catie-

eigenschap en hun invariante Gibbsmaten.

Het zevende hoofdstuk is gewijd aan het onderzoek van absoluut continue in-

variante maten voor intervalafbeeldingen met indi�erente vaste punten, de zoge-

naamde Manneville-Pomeau afbeeldingen. Onze interesse in deze dynamische sys-

temen kwam voort uit het feit dat de gegeneraliseerde entropie�en een singulariteit

hebben. Ze zijn namelijk discontinu bij q = 1. Het blijkt dat de absoluut continue

invariante maten voor de Manneville-Pomeau afbeeldingen niet Gibbs zijn, maar

zwak-Gibbs. Het begrip zwak-Gibbs trekt op dit moment veel aandacht in de

statistische fysica, in het kader van Dobrushin's reconstructieprogramma.

In het laatste hoofdstuk presenteren we methoden voor de numerieke benade-

ring van gegeneraliseerde entropie�en, gebaseerd op een voldoend lange tijdreeks.

We passen deze methoden toe op tijdreeken geproduceerd door de scheve tent af-

beelding, de Manneville-Pomeau afbeelding en de H�enon-afbeelding. We laten zien

dat voor de scheve tent afbeelding, waarvoor analytische resultaten bekend zijn,

de gegeneraliseerde entropie�en op een consistente manier geschat kunnen worden.

Voor de Manneville-Pomeau afbeelding worden onze resultaten goed verklaard

door de faseovergang, die we hiervoor al bespraken. Voor de H�enon-familie zijn



onze resultaten in overeenstemming met resultaten in de literatuur.


